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      BLOCO DE ATIVIDADES Nº 29 –  5º ANO 
 
Atividade: 
1º) Leia o texto e responda ao que se pede. 

 
 
Lenda do pinheiro de Natal  
 
 

 
a) Quais as árvores que aparecem na lenda? 
b) O que cada uma ofereceu de presente ao Menino Jesus? 
c) Qual o problema do pinheiro e como as estrelas lhe ajudaram? 
Orientações:   
Professor/a, como em todos os blocos anteriores, indicamos também para todas as 
questões que se seguem as seguintes orientações:  
Lembre-se que ao/à estudante cego/a deve ser incentivado/a desde o início de sua 
escolarização a ler e escrever Braille, assim como utilizar desde cedo o leitor de telas para 
celulares Google Talk Back – para celulares com sistema Android e computadores NVDA, 
este último está disponível no catálogo games e sites assistivos que pode ser baixado no 
Portal da Educação citado logo abaixo. Caso não faça uso dos leitores de tela é necessário 
que o adulto faça a leitura para o/a estudante, assim como a leitura dos enunciados. 
Para estudantes com baixa visão é preciso ampliar letras, textos, imagens, gráficos, mapas 
em tamanho adequado à sua percepção visual, além de utilizar os auxílios ópticos, não 
ópticos, eletrônicos e digitais que se fizerem necessários. Um aplicativo simples que pode 
ajudar é a Lupa para Android, o qual também dispõe de ferramentas como controlar brilho, 
usar a lanterna do celular, inserir filtros de cores, tirar fotos com zoom e outras. 
Quanto às repostas, o/a estudante deve ser incentivado/a  fazer sozinho/a o registro com o 
auxílio de tecnologias assistivas (engrossadores de lápis, auxílios ópticos e não ópticos, 
órteses funcionais, facilitador palmar, tesouras adaptadas, jogos e aplicativos,  etc.), mas 
quando isso não for possível, pode responder de forma oral ou por sinais de Libras, Braille 
ou comunicação alternativa, e o adulto auxilia no registro, que também pode ser feito por 
meio de áudio, fotos, vídeos, etc., com a ajuda de tablets e celulares, da forma que mais se 
aproximar de suas necessidades comunicacionais para o/a estudante se expressar. 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  
PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 
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Um recurso que pode auxiliar especialmente estudantes não oralizados/as, estudantes 
autistas e/ou com deficiência intelectual é o uso de cartões com imagens, utilizando 
imagens o mais real possível pois isto contribui muito para a compreensão e 
contextualização da atividade, ou as pranchas de comunicação alternativa, tanto as 
pranchas físicas (cartões impressos), como as pranchas de comunicação digital como 
Livox, Fala Fácil, Falaê, Let Me Talk, Virgínia Ajuda, Autismo Imagem e Discussão 
cuja descrição detalhada está no catálogo games e sites assistivos disponível no site do 
Portal da Educação do Recife: 

Link: 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_ho
me/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

Seguem abaixo sugestões de vídeos que poderão proporcionar maior riqueza e ampliação 
do vocabulário de Libras: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=zEd49yMZCDw 
Vídeo: Natal: Lenda do Pinheiro - Quintal da Cultura 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jy80SPSjWSg 
Vídeo: A Lenda da Árvore de Natal • História em Libras – E Vamos de Libras! 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=V8G8pJc6v7Y 
Vídeo: A Lenda da Árvore de Natal • Vocabulário – E Vamos de Libras!  
 

Atividade: 
2º) A árvore que conhecemos acima, o pinheiro, acolhe uma grande beleza e é 
considerada, em muitos lugares, como a árvore natalina. No entanto, ela está 
ameaçada devido aos desmatamentos e poluição.   
A poluição ambiental precisa ser combatida e cada um de nós precisa fazer a sua 
parte para preservar o meio ambiente. 
Escreva, nas linhas a seguir, atitudes que podemos tomar para preservar os recursos 
naturais (solo, água, vegetais) 

Orientações:  
Considere todas as dicas anteriores para apoio e adaptação desta questão. 
Abaixo indicamos vídeos para complementar o conteúdo indicado, inclusive para 
estudantes com altas habilidades: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ekbd_hSQOhc 
Vídeo: Como cuidar do meio ambiente? - 10 dicas para cuidar do meio ambiente -  
Smile and Learn - Português 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Qky8NVaAfK8 
Vídeo: Sustentabilidade - Enraizando #6 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=OTQs8e4oeyo 
Vídeo: Aprenda LIBRAS: Meio Ambiente – tvsentidos 
 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zEd49yMZCDw
https://www.youtube.com/watch?v=jy80SPSjWSg
https://www.youtube.com/watch?v=V8G8pJc6v7Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ekbd_hSQOhc
https://www.youtube.com/channel/UCYKeu41LiJOIoyEkStWqCLw
https://www.youtube.com/channel/UCYKeu41LiJOIoyEkStWqCLw
https://www.youtube.com/watch?v=Qky8NVaAfK8
https://www.youtube.com/watch?v=OTQs8e4oeyo
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Atividade: 
3º) Leia a fábula e assinale X na resposta certa.  
A galinha dos ovos de ouro 
De acordo com a fábula, é correto dizer que os donos da galinha eram  

a) (     ) humildes.   b) (     ) bondosos.   c) (     ) gananciosos. 
Orientações:  
Além das dicas anteriores, abaixo indicamos vídeo da história com acessibilidade em Libras: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-4EP0lTrHRQ 
Vídeo: Galinha dos ovos de ouro – Libras #HistóriaAcessível – EMPRESA ACESSÍVEL 
Sugerimos organizar um vocabulário para as seguintes palavras: gananciosos e 
camponês. 
 
Atividade: 
4º) Após ler a fábula “A galinha dos ovos de ouro”, responda às questões a seguir. 
a) A galinha botava um ovo de ouro por dia. Portanto, em um mês, ela botava 

_____ovos de ouro. 
b) Durante seis meses a galinha botou, aproximadamente, ______ovos de ouro. 
c) Em um ano a galinha botou_______ ovos de ouro. 
Orientações:  
Professor/a como já informamos em blocos de atividades anteriores, voltamos a reafirmar 
a eficiência no ensino aprendizagem com uso de materiais pedagógicos concretos, em 
especial na alfabetização matemática. Para esta atividade indicamos o uso do ábaco aberto 
com materiais recicláveis. Sendo assim apresentamos a matéria de como confeccionar de 
forma simples e barata com materiais que encontramos em nossa casa. 
Link: https://www.laboratoriosustentaveldematematica.com/2014/07/aprenda-fazer-abaco-
aberto-isopor-palitos-churrasco-tampinhas-garrafa-pet.html  
Conteúdo: Aprenda a fazer um Ábaco aberto com isopor, palitos de churrasco e tampinhas 
de garrafa PET. Por Daniela Mendes – Rede de Laboratório Sustentável de Matemática – 
Preservando o Meio Ambiente e construindo um aprendizado significativo. 
As legendas no ábaco podem ser também em Braille para que o/a estudante com cegueira 
também faça uso do recurso pedagógico com autonomia.  
 
Atividade: 
Leia o texto abaixo e responda às questões 5 e 6.   
A fábula do lixo que se multiplicava 
 
5º) Nos trechos “Para onde vai tudo isto? Quem se importa!? Esgotamento dos 
recursos naturais? Que besteira! O mundo é muito grande, o autor quer dizer que 
a) (   ) a preservação ambiental é uma questão preocupante e precisamos fazer 
alguma coisa para reverter a situação.  

https://www.youtube.com/watch?v=-4EP0lTrHRQ
https://www.laboratoriosustentaveldematematica.com/2014/07/aprenda-fazer-abaco-aberto-isopor-palitos-churrasco-tampinhas-garrafa-pet.html
https://www.laboratoriosustentaveldematematica.com/2014/07/aprenda-fazer-abaco-aberto-isopor-palitos-churrasco-tampinhas-garrafa-pet.html
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b) (     ) os recursos naturais são inesgotáveis, ou seja, eles nunca se acabam e podem 
ser utilizados de todo jeito. 
c) (   ) não devemos nos preocupar com o meio ambiente, afinal existem muitos 
recursos naturais no planeta.  
6º) O autor termina o texto da seguinte maneira: “Sempre terá mais matéria prima 
para criar ainda mais lixo... ou será que não?”. Neste trecho, o sinal de pontuação em 
destaque foi utilizado para 
a) (     ) indicar uma afirmação. 
b) (     ) fazer um questionamento. 
c) (     ) mostrar uma curiosidade. 
Orientações:  
Sugerimos organizar um vocabulário para as seguintes palavras: individualista, ignorado  
e esgotamento. 
Professor/a, continue considerando as indicações de acessibilidade comunicacional dadas 
desde o início do bloco de atividades. 
Atividade: 
7º) A ação dos seres humanos vem prejudicando o meio ambiente. Pesquise e 
escreva duas atitudes para preservar a vida de todos os seres que vivem no Planeta 
Terra.  
Orientações:  
As sugestões da questão nº 2, servem para a compreensão e ampliação desta questão. 
Para estudantes com altas habilidades/superdotação, indicamos também o uso do 
aplicativo Produzindo Textos, que está disponível no catálogo acima citado.  
 
Atividade: 
8º) É importante preservar tudo o que há em nosso planeta, pois as nossas ações 
podem refletir em tudo o que está ao nosso redor, incluindo o Sistema Solar. Observe 
a imagem abaixo.  
 
Observando a ilustração do Sistema Solar, responda às questões. 
a) Qual o nome do planeta que fica mais próximo ao Sol? 
b) A Terra fica entre quais planetas? 
c) Sabendo que quanto mais perto do Sol, a temperatura é mais quente, qual o nome 
do planeta mais frio? 
Orientações:  
A questão apresenta uma a imagem e necessita que seja descrita para o/a estudante 
cego/a, caso não utilize leitores digitais, como mencionamos no início deste bloco. Para 
estudantes com baixa visão a imagem não está adequada e será importante ser ampliada.  
Professor verifique a possiblidade de tornar a imagem tátil, depois de ampliá-la, usando 
materiais encontrados facilmente: barbante ou cola dimensional para as linhas de 
movimento dos planetas em voltas do Sol, Braille ou letras móveis para as respectivas 
palavras, papelão, EVA para texturizar os corpos celestes. Esta dica, se refere não apenas 
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aos/às estudantes com cegueira ou baixa visão, mas para estudantes com mobilidade 
reduzida dos membros superiores, deficiência neuromotora. 
Sugerimos ainda não usar a palavra ”observe”, a fim de respeitar a condição do/a estudante 
impedido desta condição. 
Abaixo, indicamos os vídeos abaixo que poderão auxiliar tanto para a ampliação do 
conteúdo para estudantes com alta habilidades e superdotação e demais, como trazer 
sugestões de torná-lo acessível para o/a estudante cego/a: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gWJJH8Gh-7k  
Vídeo: Como fazer maquete giratória do sistema solar e curiosidades - parte 1 – Muris 
Gamer 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PR0dnyZKycg 
Vídeo: Como fazer maquete giratória do sistema solar e curiosidades - parte 2 – Muris 
Gamer 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NpewGvMrr6o  
Vídeo: Sistema Solar para crianças | Planeta por planeta | Recopilação - Smile and Learn 
- Português  
 
Atividade: 
9º) Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões.  
A geometria ajuda a acabar com brigas do dia a dia 
No texto são citadas formas geométricas como triângulos, quadrados, pentágonos. 
Observe as figuras abaixo e responda.  
 
 
 
 
 
 
a) Qual figura possui o maior número de ângulos?  A figura nº  
b) Quais figuras têm o mesmo número de lados?  As figuras nº  
c) Qual figura indica um quadrado?  A figura nº 
d) Qual o nome da figura 3? 
Orientações:  
Vimos sugerindo em todos os blocos de atividades a importância de se trabalhar com 
recursos pedagógicos concretos, de simples manuseio e principalmente que o material seja 
rapidamente encontrado no lar. Esse tipo de estratégia diminui barreiras advindas das 
necessidades educativas específicas quanto à cognição, sensoriais e motoras. Portanto, 
professor/a tenha sempre em mão ideias que possam favorecer a compreensão dos/as 
estudantes também nesse aspecto.  
Indicamos dois vídeos que poderão lhe ajudar a criar uma boa saída para esta questão e 
ampliar seu repertório: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ef1fX3mR66M 

1 3 
2 

4 

https://www.youtube.com/watch?v=gWJJH8Gh-7k
https://www.youtube.com/watch?v=PR0dnyZKycg
https://www.youtube.com/watch?v=NpewGvMrr6o
https://www.youtube.com/channel/UCYKeu41LiJOIoyEkStWqCLw
https://www.youtube.com/channel/UCYKeu41LiJOIoyEkStWqCLw
https://www.youtube.com/watch?v=Ef1fX3mR66M


Prefeitura do Recife 
Secretaria de Educação 
Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica 
Gerência de Educação Especial 

 

Centro Administrativo Pedagógico - CAP 
Rua Frei Matias Teves, S/N – Bloco A Térreo – CEP: 50.070-450 – Recife/PE – Fone: 3355.5972/5973 

Vídeo: Sólidos geométricos. Vértices, faces e arestas – Flávia Aleixo 
https://www.youtube.com/watch?v=tOj8L5rJQEA 
Figuras Geométricas Planas (FGPA) para deficientes visuais - Parte 2 – Cristhiane de 
Souza Ferreira 
Outra forma de trabalhar o conteúdo é usando papelão ou EVA na confecção das formas 
planas. 
Atividade: 
10º) No mês passado vivenciamos o período natalino. Certamente ocorreu de forma 
diferente dos anos anteriores. O que será que mudou? Converse com um adulto de 
sua família e escreva, nas linhas abaixo, as mudanças que aconteceram no Natal e 
quais os seus desejos para 2021.  
Orientações:  
Professor/a, ratificamos as indicações realizadas na questão nº 7, como também aquelas 
do início do bloco quanto à acessibilidade comunicacional. 
 
Atividade: 
11º) No mês de fevereiro comemora-se o ciclo carnavalesco e nosso estado 
(Pernambuco) é bastante conhecido por sua cultura rica, com danças típicas que 
encantam a todos.  
Observando a ilustração acima, responda.  
a) Qual o nome da dança típica representada na figura? 
b) Como se chamam seus dançarinos? 
c) Onde este ritmo pode ser dançado? 
Orientações:  
A questão requer descrição da imagem para estudantes cegos/as. Seguem abaixo 
sugestões de vídeos acessíveis que podem trazer ampliação de conteúdo ou apenas tornar 
a atividade mais lúdica: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=OZXR3HsKJCk 
Vídeo: Videoaula de Frevo com Libras e Audiodescrição – Aprenda Frevo 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=HfQfUnYRImE&t=33s 
Vídeo: Frevo no Pé :: Videobook – Pernambuco em Pop up 
 

 
     COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Todas as sugestões deste bloco de atividades devem ser previamente avaliadas pelo 
professor da turma e/ou do professor do Atendimento Educacional Especializado, e 
não excluem outras adaptações individuais e atividades que venham a ser orientadas por 
esses profissionais. 
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